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 يادگيري تعاملی
 فرهنگی -بر مبناي نظريه اجتماعی

 ریزي درسی دانشگاه خوارزمی(برنامه رشته آموختةدانشدبير ریاضی و ) محمد نيرودكتر 

 مقدمه

آموز دبيرستاني بودم، به شدت حدود سي سال گذشته وقتي دانش

تحت تأثير سه نفر از معلمان مدرسه قرار گرفتم. اين تأثيرپذيري، 

نقش شگرفي ايجاد كرد و درسي و تربيتي من  در بهبود وضعيت

من به آنها و حرفة ايشان را پديدار ساخت. از اين روي با  ةعالق

هاي دبيرستان را به انتها رساندم. هنگامي كه آرزوي معلمي، سال

آگاهي در رشته مهندسي وارد دانشگاه شدم، احساس كردم كه با 

عالقمندي  همراه بااي، هاي مدرسهكتابدر  موجود دانش رياضي از

هاي نخست لمي را دارا هستم. سالشرط مع، پيشدبيريبه حرفة 

تدريس را بر همين اساس و با الگوهايي كه در دوران تحصيل از 

از اين روي گاه در سوي معلمانم تجربه كردم پشت سر گذاشتم. 

ر مسي ندانسته و گاه با روش آزمون و خطامواجهه با مسائل معلمي، 

 بخشيدم.ز معلمانم را استمرار ميناصحيح برخي ا

يي محتوا روي سالياني گذشت تا به واقع دريافتم كه دانشبه هر 

و در اين حركت  براي معلمي كافي نيستدر كنار عالقمندي، 

 -دانشي كه ناظر به فرايند ياددهي ؛نيازمند دانش فرايندي هستم

رسد كه از جمله مصاديق مي نظريادگيري اثربخش است. به 

براي ما معلمان  ميلفرمايش اميرمؤمنان عليه السالم خطاب به ك

كميل! هيچ حركتي  اي"كه فرمودند:  ؛ آنجاهمين دانايي باشد

  .1"نيست مگر آنكه تو در آن نيازمند معرفت باشي

ري هاي يادگيكارگيري برخي نظريهسعي در شناخت و به بنابراين

و تحقق آن  استدر كالس درس كردم. يادگيري كه هدف تدريس 

هار از چ. است آموزاندانشمالزم آگاهي نسبت به چگونه ياد گرفتن 

آشنا شدم و آن را در  2فرهنگي -سال گذشته با نظرية اجتماعي

هاي درسم به كار بستم. در اين ميان به ثبت تجارب مربوطه كالس

و  انگيز بودو تحليل آنها پرداختم. نتايج حاصله بسيار شگفت

هاي عديده همراه با بهره آموزان رادانش يعمومو  يادگيري عميق

. طبيعي بود كه در پس اجراي رويكرد در پي داشت و شگرفي

برنده و اي مواجه شوم و عوامل پيشبا تجارب قصدنشده ،مربوطه

اين تجارب موجب شد كه در كاربست  .كنم را تجربهاي بازدارنده

 .اين نظريه به مالحظات قابل توجهي دست يابم

هاي آتي در سال تحصيلي آنچه كه قصد دارم در اين شماره و شماره

 ةشدتحليلزيسته و جاري تقديم شما همكاران گرامي كنم، تجارب 

اينجانب در اين رهگذر است. از اين روي در اين شماره به معرفي 

هاي آتي پردازم و در شمارهفرهنگي مي -كوتاه نظرية اجتماعي

 حاصله را تبيين خواهم كرد. عملي و تجارب كاربست

 فرهنگی-نظریة اجتماعی

 اقبال و توجه مورد بيشتر امروزه كه هايينظريّه از يكي

 يةنظر است؛ گرفته قرار يادگيري -ياددهي حوزه اندركاراندست

 هايديدگاه اساس بر نظريّه، اين. است فرهنگي -اجتماعي

 شكل( 1931-1331) 3ويگوتسكيبه نام  يروس شناسروان

 . است گرفته

 ودك،ك شناختي رشد كه است معتقد فرهنگي -اجتماعي نظرية

 ؛است وابسته كنندمي زندگي او دنياي در كه مردمي به عموماً

 تحوّل ديگران با تعامل در فرد هايارزش و نگرش دانش، و

 يطمح گرفتن نظر در بدون فرد، شناختي رشد واقع، در. يابدمي

 بر(. 1331 لوريا،) بود نخواهد درك قابل او، فرهنگي –اجتماعي

 اب افراد اجتماعي تعامل در انسان، يادگيري نظريّه، اين مبناي

 ماعياجت منشأ افراد، ذهني هايكاركرد و گيردمي شكل يكديگر

 قرار ويژه توجه مورد ،1هميارانه یادگيري روي، اين از. دارند

 .گيردمي

 نقشي اجتماعي، تعامل در ،جامعه فرهنگِ نظريّه، اين طبق بر

 ايهاليتفعّ  بر فرهنگي، ابزارهاي و هازمينه كه چرا. دارد اساسي

 تعامل براي يواسط عامل و گذاردمي تأثير كودكان نوعي

 معناست بدين ،5منديواسطه. است ايشان اجتماعي و محيطي

 ممستقي واسطه،بي ارتباطي اطراف، جهان با كودك ارتباط كه

 كه پذيردمي صورت ايواسطه طريق از و نيست، انعكاسي و

 . داندمي وساطت عامل را فرهنگ ويگوتسكي،

 و داده شكل را هاانسان رفتار ابزارها، اين طريق از فرهنگ

 ميان از ويگوتسكي. دهندمي تغيير را رفتارها جديد، ابزارهاي

 ات بازي،اسباب مانند فرهنگي ابزارهاي از اعمّ) فرهنگي ابزارهاي

 نقش ،(غيره و زبان نماد، عدد، مانند شناختيروان ابزارهاي

 ابلمتق تأثير از جدا كه چرا است؛ قائل زبان براي مهمي بسيار

 زبان، طريق از مندي،واسطه مهمّ  و عمده سهم تفكّر، و زبان

 جاي بنابراين،(. 1331 مهران، و حسينيحاج) شودمي عملي

 رب نظريّه، اين در يادگيري: بگوييم اگر داشت نخواهد تعجب

 .كندمي حركت وگوگفت مدار

 كه ديگري فرد مندواسطه تعامل با مفهوم، يا معنا ترتيب،بدين

 فرايندهاي اين در و شودمي ساخته دارد، بيشتري مهارت

 1سازيدرونی طريق از رشدي تغييرات اجتماعي، مشترك

 اشاره سازي،دروني(. 2117 ،7رنشا و كامپولينن) گيردمي شكل
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 اهمفر آموزش طريق از كه دارد معنا و مفاهيم بر فرد، مالكيّت به

 ودخ تفكّر با را آن و كرده درك را معنا كودكان يعني است؛ شده

 (. 1393 كرين،) سازندمي پارچهيك

 به را 9رشد تقریبی دامنة مفهوم زمينه، همين در ويگوتسكي

 توانايي و شناختي رشد درك براي مركزي مفهوم يك عنوان

 نونيك سطح ميان فاصله رشد، تقريبي دامنة. كرد مطرح كودك

 همان. اوست رشد بالقوه سطح و( كودك فعلي توانايي) رشد

 و تنهايي به او مسأله كردنحل( توانايي) ميان كه ايفاصله

 اي( تواناتر) تربزرگ فردي با تعامل در او مسأله حل توانايي

 يا معّلم وصف، اين با. است مشاهده قابل وي تواناتر سالهم

 پردازند؛مي آموزدانش 3داربستی حمایت به تواناتر، ساالنهم

 دريجت به و كنند؛مي كمك رشدش تقريبي دامنة در او به يعني

 . يابدمي كاهش آموزدانش نياز شدن برطرف تا كمك اين

 نهات انسان، شناختي رشد كه است باور اين بر ويگوتسكي،

 عوامل در ريشه بلكه نيست، او جسماني رشد از برخاسته

 توانيم را ويگوتسكي ديدگاه بنابراين. دارد فرهنگي و اجتماعي

 شناختي رشد شدناجتماعي سمت به انفرادي، ديدگاه از حركت

 است معتقد( 1391) فينيشيخي. گرفت نظر در دانش، ساخت و

 و اجتماعي زمينة با ديگران نقش بر ويگوتسكي تأكيد كه

ا ر يادگيري حوزة تا كرده وادار را مربيان يادگيري، در فرهنگي

 شپي كه چرا. دهند قرار بازنگري مورد فردي، فرايندي عنوان به

 كاربردهاي طريق از و فرد بر منحصر اغلب توجه، كانون اين، از

 .داشت قرار ايپياژه و رفتارگرايي آموزش

 10سخن آخر

بر  تأكيدشناسي تربيتي به ويژه با هاي معتبر رواندر كتاب

 هاياي از اين نظريه و ديدگاهرويكرد شناختي، شرح گسترده

ويگوتسكي آمده است. در يادداشت حاضر به اقتضاي 
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ها، به اجمال به اين مقوله پرداخته شد. ها و ضرورتمحدوديت

 تا سرحدّ  ،ييادگير -مهم آن است كه معلم در فرايند ياددهي

وگوي باز، عميق و مستدل ممكن از تعامل با تكيه بر گفت

د تراز بر محور خوتواند به شكل ناهماين تعامل ميمند شود. بهره

طرح آموزان صورت پذيرد. تراز در ميان دانشيا به صورت هم

معلم يا حمايت داربستي  همراه با ،چالشي و مسائل سواالت

ق ، به تعميفراگيراندر دامنة تقريبي رشد آموزان تواناتر دانش

 انجامد. تر در كالس مياي وسيعيادگيري در پهنه

محوري و انفعالي هاي مرسوم معلمبا گذار از رويهنيز  در اينجا

بديل معلم در رهبري جريان آموز، ضمن تأكيد بر نقش بيدانش

 نآموزادانش ه از سوييافترسميت هاي گروهيِآموزش، فعاليت

هاي علميه از هايي كه ميراث حوزهدر كالس درس و مباحثه

 گيرد.مورد توجه و تأكيد مجدد قرار ميهاي گذشته است، سده

طبيعي است كه اجراي اين رويكرد در بستر معمول مدارس 

ساز تغييراتي خواهد بوده و يا زمينه ها و گاه موانعيواجد بازتاب

پيامدهاي حاصله نكات  بود. همچنين در فرايند اجراي آن و

ها خواهيم هاي آتي بدانگوناگوني نهفته است كه در شماره

 پرداخت.
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